De Vereniging Vrienden van het Vondelpark:
streeft naar een heerlijk park voor alle gebruikers
praat met politici over de toekomst van het park
trekt aan de bel als dat nodig is
helpt met raad en daad bij het onderhoud
geeft financiële steun aan goede initiatieven
publiceert informatie over het Vondelpark
bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers
Wil jij ook Vriend van het Vondelpark worden? Ga dan nu naar
www.vriendenvanhetvondelpark.nl

Verenigingsnieuws
VVVP kiest nieuwe voorzitter en
twee bestuursleden
Tijdens de Algemene Ledenvergadering
van 13 juni is Jan Kienhuis (42) gekozen
tot nieuwe voorzitter. Kienhuis is directeur
eigenaar van het Amsterdamse
marktonderzoeksbureau Epiphany. De
afgelopen drie jaar was hij
penningmeester. Kienhuis woont vlakbij
het Vondelpark in stadsdeel Zuid en is
vader van Pieter (4) en Juul (2).
Verder zijn Pieternel Hol en Chistiaan
Lageweg benoemd tot nieuwe
bestuursleden. Hol (61) is manager
gebiedsontwikkeling bij de gemeente
Almere. Zij gaat de contacten met de
gemeente Amsterdam verzorgen. Zij is
gehuwd en moeder van Francien (29) en
Clara (26). Lageweg (46) is werkzaam als
consultant bij de Amerikaanse
management adviesbureau Booz &
Company en loopt al jaren hard in het
Vondelpark. Hij wordt de nieuwe
penningmeester. Beiden wonen in
stadsdeel Zuid.

Activiteitenkalender
Maandag 1 juli t/m vrijdag 5 juli

Opfriscursus voor ruiters en
amazones op vast paard
Trainingsweek waarin de klassieke rijkunst central staat.
Deelnemers krijgen vijf dagen achter elkaar in een kleine groep
les van de zeer ervaren instructeurs Maaike Voit en/of Justus
Valk. Iedere ruiter berijdt die week een vast paard, zodat de
daadwerkelijk de puntjes op de i gezet kunnen worden. De
laatste dag van de week zal er tijdens een gezellige lunch een
evaluatie plaatsvinden. Deze trainingsweek is bedoeld voor
half-gevorderden en gevorderde ruiters, zowel oudere jeugd
als volwassenen.
Kosten p.p. € 135,- Voor meer informatie of opgave:
elsbeth@dehollandschemanege.nl
Hollandsche Manege
Vondelstraat 140
1054 GT Amsterdam
020 618 0942
Van maandag 1 juli t/m woensdag 31 juli

Veel animo voor tuinieren in het
Park

Ron kookt de sterren weg met

Ruim derig enthousiaste vrijwilligers
hebben zich aangemeld bij de werkgroep
‘Projecten’ om te helpen met het
groenonderhoud van het Vondelpark.

wodka en gin
Als eerste restaurant in Nederland schenkt Ron’s Gastrobar
deze maand wodka en gin van de Chase Distillery. Deze

groenonderhoud van het Vondelpark.
Samen met het Sociaal Ondernemend
Opbouwwerk Zuid (SOOZ) zal de VVVP
vrijwilligersdagen gaan prikken waarbij
betrokken Amsterdammers naar hartelust
kunnen schoffelen, harken, planten en
snoeien. Op dit moment doet SOOZ al veel
onderhoud van plantsoenen in stadsdeel
Zuid en in de Koeweide van het
Vondelpark.
Gedacht wordt om groepen samen te
stellen van maximal twintig vrijwilligers die
op bepaalde dagen samen met
groenbeheerder Luis Nobre Canha het
park intrekken. Meedoen? Ga naar
www.soozamsterdam.nl of stuur meteen
een mail naar b.nooij@soozamsterdam.nl.
Bellen kan naar 020 66 28 237.
Aanmelden kan ook via:
vrijwilliger@vriendenvanhetvondelpark.nl
of bellen met Jennecke Stradmeijer via 06
-47 41 05 05. Voor deze maand staat een
werkdag gepland op woensdag 17 juli. van
10:00 tot 12:30 uur. Aanmelden is
verplicht. Verzamelen bij het houten hek
van de Koeweide.

Rondleiding Vondelpark toont
culinaria uit de natuur
Iedereen die nieuwsgierig is naar eetbare
planten uit de vrije natuur kan zich deze
maand aanmelden voor de interessante
excursie in het Vondelpark ‘Eten uit de
natuur’ onder leiding van bioloog Michel
Koper. De data en tijden zijn: dinsdag 2 juli
van 19.30 tot 20.30 uur, donderdag 11 juli
van 19.30 tot 20.30 uur, zaterdag 13 juli
van 10.00 tot 11.00 uur, dinsdag 16 juli van
19.30 tot 20.30 uur, woensdag 17 juli van
19.30 tot 20.30 uur en woensdag 24 juli
van 19.30 tot 20.30 uur. Deelnemers wordt
aangeraden laarzen of dichte schoenen
aan te trekken vanwege de drassige
bodem.
Aanmelden is verplicht en kan per email
aan b.nooij@soozamsterdam.nl. De kosten
zijn € 3,-.

Boomtechnici maken website

deze maand wodka en gin van de Chase Distillery. Deze
Engelse destilleerderij is in 2008 opgericht door William Chase,
de man achter Tyrrells Chips. Hij hield in zijn chipsfabriek
zoveel te kleine aardappels over dat hij zocht naar een goede
bestemming. Het werd wodka. En een goede ook; Chase
Potato Vodka won de eerste prijs op het San Fransisco Spirits
Competition van 2010. Ook de gin is volgens kenners niet te
versmaden, vanwege de uitstekende Britse appels die worden
gebruikt. Speciaal vanwege de komst van de nieuwe sterke
drankjes zet Ron deze maand een nieuw Gin&Tonic menu op
de kaart. Voor de liefhebber. Dagelijks van 12:00 tot 22:30 uur,
zaterdag tot 03:00 uur.
Ron Gastrobar
Sophialaan 55
1075 BP Amsterdam
020 496 1943
Dinsdag 2 juli

Bioscoop broedplaats serveert
Koreaans eten vooraf
Wie van Koreaans eten en cinema houdt heeft de avond van
zijn leven met deze aanbieding van broedplaats OT301.
Centraal staat de misdaadfilm ‘The Unjust’ uit 2010 van Ryoo
Seung die gezien kan worden als aanklacht tegen de corruptie
bij politie, justitie en media. De Koreaanse regisseur schets
een grimmig beeld van een samenleving met individuen die
louter hun eigen belang nastreven. Het knappe van deze film is
dat de toon plezierig blijft. Op www.youtube.com/watch?
v=FLCzAJx32mw staat de trailer.
Voorafgaand serveert OT301 vanaf 19:15 uur een Koreaanse
maaltijd. De film begint om 20:30 uur.
Kosten €9,-. Zonder eten €5,Broedplaats OT 301
Overtoom 301
1054 HW Amsterdam
Woensdag 3, 10, 17, 24 en 31 juli

Knutselmiddag voor de kinderen

over bomen

geeft ouders rust

Bomenbieb.nl is de domeinnaam van een
goede online bomengids die uitgebreide
informatie bevat die het hart van iedere
bomenliefhebber sneller zal laten kloppen.
De initiatiefnemers zijn boomtechnisch

Het Kinderatelier is voor alle kinderen die van tekenen,
schilderen en knutselen houden. Materiaal en begeleiding is
aanwezig. Kosten € 5,- per king. Bij mooi weer wordt er buiten
geknutseld. Van 14.00 tot 16.00 uur Voor actuele info gebruikt

De initiatiefnemers zijn boomtechnisch
adviseurs Simen Brunia en Bram van der
Weerden die beiden dagelijks
professioneel met bomen werken. Er staan
ook een paar Amsterdamse monumentale
bomen op de site beschreven, zoals de
Vleugelnoot bij het Rijksmuseum (geplant
in 1907), de reusachtige Platanen van het
Leidsche Bosje (geplant in 1885) en de
Japanse Sierkers van Frankendael
(geplant omstreeks 1900). Bomenbieb.nl is
nog volop in ontwikkeling dus eerdaags
zullen waarschijnlijk ook monumentale
bomen van het Vondelpark worden
opgenomen.

Televisiezender AT5 zet
Vondelpark in zonnetje
De Amsterdamse televisiezender AT5
brengt momenteel een 10-delige serie over
het Vondelpark. In de afleveringen die elke
dinsdag om 19:30 uur worden uitgezonden
komen bezoekers, sporters, romantici,
maar ook de parkmedewerkers en de
handhavers in beeld. Deze maand worden
de laatste drie afleveringen uitgezonden op
2, 9 en 16 juli vanaf 19:30 uur. De
herhalingen zijn op de aansluitende
donderdagen om 21:15 uur en op
zaterdagen om 16:40 uur. Oude
uitzendingen zijn te zien op
www.at5.nl/tv/ons-vondelpark

VVVP bespreekt samenwerking
met Hondenbezitters
De Vereniging Vrienden van het
Vondelpark gaat overleggen met de
Vereniging Hondenbezitters Vondelpark
over een bundeling van krachten. Dat is
besloten op de Algemene
Ledenvergadering van 13 juni jl. Hoe de
samenwerking eruit gaat moet nog blijken.
De Vereniging Hondenbezitters
Vondelpark, die momenteel enkele
honderden leden en donateurs telt, is
opgericht in 2005 om de specifieke
belangen van hondenbezitters te
behartigen bij de lokale politiek en
handhavers. De verenigihg kreeg alom
sympathie voor hun standpunt dat de
hondenbezitter zelf verantwoordelijk is voor
het opruimen van hondenpoep. Op
www.hondenbezittersvondelpark.nl staat
meer informatie over deze belangengroep.

geknutseld. Van 14.00 tot 16.00 uur Voor actuele info gebruikt
het Melkhuis Facebook ipv hun website. Zo werd de viering
van de Wereld Smurfendag aangekondigd op
www.facebook.com/GrootMelkhuis die naar verluid een groot
succes was. Voor meer informatie: 020 6129674
Groot Melkhuis
Vondelpark 2A, 1071 AA, Amsterdam
020 612 9674
Donderdag 4, 11, 18 en 25 juli

Linkse geluiden in Atoombunker
Vondelpark
De Activistische Salon is een los-vast podium voor
tegendraadse politieke opvattingen. Het vindt elke donderdag
plaats na afloop van het kraakspreekuur. Dit is in Amsterdam
dé plek om acties aan te kondigen, (extreem) linkse
propaganda te verspreiden of om in alle rust het koningshuis te
beledigen. Er zijn ook creatieve presentaties met bijvoorbeeld
poëzie.
De Salon wordt gehouden in de Vondelbunker, een voormalige
atoombunker uit 1947 die verborgen is in de brug over smalle
deel van het Vondelpark.
Aanvang: 21:30 uur. Toegang gratis.
Vondelbunker
Vondelpark 8 (in de brug)
Vrijdag 5 juli

SLiNK-party brengt liefhebbers
Techhouse samen
Een ‘SLiNK-Party in ‘t Blauwe Theehuis is een speels feest
met veel opbouwende Techhouse. Het wordt georganiseerd
door een groep liefhebbers die graag naar hun eigen feest wil
gaan, maar niet alleen. Kortom: een feest om samen te
genieten van melodieuze, vloeiende klanken in een intieme en
fantastische setting, midden in het Vondelpark. Van 21:00 tot
02:30 uur. De entrée is gratis!
‘t Blauwe Theehuis
Vondelpark 5, 1071 AA, Amsterdam
020 662 025
Hele maand

Concertpodium Orgelpark sluit

meer informatie over deze belangengroep.
Na de zomervakantie zullen de eerste
gesprekken met de VVVP plaatsvinden.

Word Vriend van het Vondelpark
Particulieren
Vriend worden van de Vereniging Vrienden
van het Vondelpark kost slechts € 15,- per
jaar. Ga naar
www.vriendenvanhetvondelpark.nl om je
aan te melden.

Concertpodium Orgelpark sluit
tijdelijk de deur
Het Orgelpark, het internationale concertpodium in Amsterdam
voor organisten, componisten en andere kunstenaars is deze
hele zomer gesloten. De website meldt dat er onderhoud wordt
gepleegd aan de orgels en dat de medewerkers moeten
uitrusten. Op 29 augustus gaat de deur weer open voor een
(dans) voorstelling.
Stichting het Orgelpark
Gerard Brandtstraat 26
1054 JK Amsterdam
Vrijdag 5 juli

Maga BO clasht keihard met
Amsterdamse Rebel
Met enige trots presenteert het Onafhankelijk Cultureel
Centrum in IT (OCCII) de komst van de Amerikaanse DJ,
producent en muziekant Maga BO die tegenwoordig in Rio de
Jenerio woont. Zijn mixen van internationale muziekstijlen en
straatgeluiden worden kennelijk wereldwijd gewaardeerd, want
op zijn website staat dat hij al in veertig landen heeft
opgetreden. Deze avond staat hij samen met de ZuidAfrikaanse MC Teba en de Amsterdamse Process Rebel op de
planken. Dat belooft een explosieve combinatie die garant
staat voor een soundsclash die nog lang zal na-echoën. Op
https://soundcloud.com/processrebel staan fragmenten die een
muziekale indruk geven van dit optreden.
Aanvang: 22:00 uur, prijs €5,Op dinsdag 23 juli gaat OCCII trouwens dicht voor renovatie.
De deuren gaan weer open op 20 augustus!
OCCII, Amstelveenseweg 134
1075 XL, Amsterdam
Tel. 020-6717778
Vrijdag 5 juli

Antropoloog Stengs relateert kunst
Stedelijk aan onderzoek naar
Nederlandse rituelen
Lezing van cultureel antropoloog Irene Stengs over nieuwe
Nederlandse rituelen, de huidige herdenkingscultuur, de
dynamiek van levenscyclusvieringen en de relatie tussen de

celebrity-cultuur en het leven van alledag in Nederland. Stengs
is als onderzoeker ‘Feest & Ritueel’ verbonden aan van het
Meertens Instituut in Amsterdam. Zij zal één een specifiek
kunstwerk of een selectie van werken uit de tentoonstelling
'Communitas' centraal stellen en dat relateren aan
wetenschappeijke onderzoek.
Locatie: Teijin Auditorium van 16.00-17.00 uur
De voertaal is Nederlands. Toegang: entreeprijs Stedelijk
Museum + € 2,50. Reserveren is noodzakelijk en kan per email
naar reservations@stedelijk.nl (met volledige naam, emailadres, telefoonnummer).
Stedelijk Museum
Museumplein 10
1071 DJ Amsterdam
Zaterdag 6 juli

Met elkaar schrijven intensiveert
welbehagen
Maandelijkse inloopactiviteit van docent Trudy van Keeken
belooft dat deelnemers dieper in contact komen met henzelf
door het maken van specifieke schrijfopdrachten. “Problemen
worden helderder; nieuwe inzichten kunnen komen; je gevoel
van welbehagen kan zich nog meer intensiveren of je verdriet
vindt een veilige uitlaadklep. De Schrijftafel werkt altijd”, aldus
Van Keeken. Lezen en delen met elkaar mag, maar het hoeft
niet. Aanmelden is niet verplicht. Van 10:30 tot 12:00 uur. Prijs:
€ 17,50 per keer.

Centrum De Roos
P.C. Hooftstraat 183
1071 BW Amsterdam
Tel.: 020-6890081
Zaterdag 6 juli

Dansers maken voor kind schilderij
tijdens voorstelling
Kleur is een levendige dansvoorstelling van choreograaf Gaia
Gonnelli gemaakt voor kinderen van 2 tot en met 6 jaar. Bij
deze voorstelling in het Openluchttheater bewegen twee
dansers op een vloer van papier. Zij sluipen, rollen, draaien
zich over de vloer. Met hun bewegingen laten zij gekleurde
sporen achter op het papier in rood, blauw, geel en groen.
Langzaamaan ontstaat er een kleurrijk schilderij gemaakt niet

alleen met kwasten of met handen en vingers maar met het
hele lichaam.
In Kleur ervaren de kinderen dat schilderen een fysieke en
dynamische actie kan zijn, en dat verschillende handelingen en
bewegingen diverse vormen laten ontstaan op het papier. Aan
het einde kunnen de kinderen rondom de schilderij lopen en
bekijken wat de dansers hebben gemaakt. Kijk voor meer info
op: www.dansmakers.nl/choreographer/gaia_gonnelli Ga voor
de complete juli-agenda van VOLT naar
www.openluchttheater.nl
Dinsdag 9 juli

Het Concertgebouw is een zeepkist
voor klassiekers
Klassieke muziek elitair? Niet online. Van ontroerende
optredens tussen de schuifdeuren tot webcamkoren en
groetenorkesten: op YouTube zijn de meest bijzondere filmpjes
over klassieke muziek te vinden. Met deze gedachte in zijn
achterhoofd brengt creatief ondernemer Dagan Cohen, bekend
van Upload Cinema, deze avond het beste van YouTube op de
planken. Met live muziek en een rol voor het publiek. Net als
YouTube zelf wordt Upload Klassiek deels vormgegeven door
de gebruiker. Het publiek mag de klassieke video’s insturen die
iedereen gezien zou moeten hebben. Dat zeldzame
bewegende beeld van Rachmaninoff. Die hilarische blooper in
de opera. Het piepjonge dirigentje dat driftig de maat slaat
vanuit de babybox. Of het filmpje dat u zelf heeft gemaakt.
Voor die laatste categorie is bovendien een Upload Klassiek
videowedstrijd. Het befaamde Concertgebouw noemt zichzelf
voor deze ene avond de grootste zeepkist ter wereld. Dat
belooft wat!
Aanvang: 20:00 - 22:20. Prijzen vanaf €20,
Concertgebouw
Concertgebouwplein 10
1071 LN Amsterdam
Zaterdag 13 juli

Wie de bal kaatst doet mee
Een openbare ‘zachte bal’ Kaatspartij van de Kaatsclub
Amsterdam. Iedereen die wil meespelen is welkom.
Aanmelden kan tot woensdagavond 10 juli bij
info@kaatsclubamsterdam.nl. Er zijn mooie prijzen te winnen,
belooft de organisatie. Deze dag wordt bovendien
aangeprezen als een ideaal dagje uit voor het hele gezin. Maar

dan moet het wel mooi weer zijn. Vorig jaar werd de zachtebal-partij in het Vondelpark afgelast vanwege de hevige
regenval.Kaatsen is een oude balsport uit de 16de eeuw
waarbij twee ploegen van elk drie spelers het tegen elkaar
opnemen. Op www.youtube.com/watch?v=GVKXU16xnFA is
een instructiefilm te zien.
De speellocatie is het makkelijkst te bereiken via de
Vondelkerkstraat, ter hoogte van Overtoom 449. Aanvang:
13:00 uur.
Zaterdag 13 t/m zondag 21 juli

Festina Open 2013 is volledig bezet
Jaarlijks tennistoernooi op een van de meest bijzondere velden
van Nederland. Voor de categorie 7 t/m 2. Inschrijven is niet
meer mogelijk. Kijken wel. LTC (Lawn Tennis Club) Festina is
een populaire maar kleine tennisclub. De wachttijd voor nieuwe
leden is minimaal zes jaar. Festina heeft plannen om het
clubhuis te verbouwen voor ruim 1 miljoen euro. Een
subsidieaanvraag is ingediend.
TTC Festina
Vondelpark 2a
Amsterdam
Woensdag 17, zaterdag 20 en woensdag 24 juli

Vier Opendagen voor afgesloten
Koeweide
Deze maand zijn er drie open dagen voor de Koeiweide. Dit
ruige natuurgebied, midden in het Vondelpark, is doorgaans
niet toegankelijk voor het publiek. Samen met een natuurgids
kunnen de deelnemers bij wijze van uitzondering het Jan
Haakpad bewandelen dat er dwars doorheen loopt. Na afloop
is er een lekkere kop thee of soep, soms met versgeplukte
tuinkruiden. Vorig jaar waren er honderden bezoekers. De data
zijn woensdag 17 juli van 10:00 tot 13:00 uur, zaterdag 20 juli
van 14:30 tot 17:30 uur en woensdag 24 juli van 14:30 tot
17:30 uur. Aanmelden verplicht via b.nooij@soozamsterdam.nl
of 020- 6628237.
Zaterdag 20 juli

Dirk Scheele zingt verzoekjes op
Zomerpopconcert
Optreden van de Nederlandse gitarist, zanger, liedjesschrijver
en acteur Dirk Scheele. Speciaal voor kinderen van 2 t/m 8

en acteur Dirk Scheele. Speciaal voor kinderen van 2 t/m 8
jaar. Zijn teksten gaan over onderwerpen die kinderen
bezighouden, zoals de speeltuin, vakantie, de kinderboerderij
en verkleden. De muziek klinkt daarentegen juist erg
volwassen met invloeden van rock, blues, rap, reggae en
Latijns-Amerikaanse muziek. De band gebruikt naast gewone
muziekinstrumenten, ook pannen, emmers en toetertjes. De
kinderen kunnen onderwerpen aandragen en op basis daarvan
maakt Scheele samen met de kinderen ter plekke een nieuwe
zomerliedjes. Ga naar www.youtube.com/watch?v=tt_yl98ADi0
voor een voorproefje.
De hele julimaand zijn er op het podium van het
Openluchttheater culturele activiteiten. Op de website staat de
agenda.
Volt
Openluchttheater Vondelpark
www.openluchttheater.nl
Vrijdag 26 juli

Waylon steekt gokkers hart onder
de riem
Optreden van de Nederlandse zanger Waylon die doorgaans
op grotere podia de sterren van de hemel zingt. In 2008 nam
hij deel aan Holland's Got Talent waarin hij op de tweede
plaats eindigde. Een jaar later bracht zijn hem als eerste
Nederlander onder bij het bekende Motown label. Waylon
kreeg een gouden plaat voor zijn debuutalbum en won vorig
jaar de 3FM Award voor ‘Beste Zanger’. Deze schnabbel in
Holland Casino Amsterdam is een leuke kans hem van dichtbij
te beluisteren.
Van 20.00 tot 23.00 uur. € 15,- entree inclusief € 10,speelgeld. De minimumleeftijd is 18 jaar en een geldig
identiteitsbewijs is verplicht. De dresscode is stijlvol en
verzorgd.
Holland Casino
Max Euweplein 62, 1017 MB, Amsterdam
020 521 1111

Gedicht
Zon dwarrelt op het donkergroen
Verwarmt de blaren met haar stralen
Och, als ik nu eens zou verdwalen

Och, als ik nu eens zou verdwalen
Wat zou ik met die tijd gaan doen?
Ik zou me vlijen in het gras
Misschien gaan liggen en zo rusten
Bewust zijn van verborgen lusten
Alsof er niets dan vrede was
Een zacht geritsel in de bomen
Zou door een lieve bries ontstaan
En toch zou ik weer verder gaan
Niet blijven dralen in mijn dromen
Er is iets dat me verder drijft
En rustig keer ik terug in 't heden
In mijn eigen kleine Eden
Waar óók de zomer nog verblijft.
Elisabeth Janssen, 2011

Giften
De Vereniging Vrienden van het Vondelpark is door de Belastingdienst aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarom zijn giften aan de Vereniging Vrienden van
het Vondelpark aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Kijk voor volledige informatie op
www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl/particulier/giften.
Vrienden van het Vondelpark
Postbus 76809
1070 KC Amsterdam
Triodos Bank rek.nr. 19.83.56.056
Colofon
Tekst: Olaf Paulus van Pauwvliet
Vormgeving: Kaz Alting, www.grasveld.net
Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Afmelden

